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Szanowni Mieszkańcy,
Rok 2019 potwierdził wszystkie te zagrożenia, jakie przewidywałem rok wcześniej. Zima
2018/2019 (zwłaszcza w miesiącu styczniu) obfitowała w bardzo duże opady śniegu w polskich górach,
szczególnie śniegu mokrego. Takich ilości nie notowaliśmy w Szczyrku od prawie dwóch dekad. Dzięki
temu odnotowaliśmy jeden z najlepszych sezonów narciarskich. Równocześnie nadmiar śniegu
spowodował zawężenie drogi wojewódzkiej 942, co w konsekwencji doprowadziło do paraliżu
komunikacyjnego. Ta sytuacja unaoczniła także wszystkie bolączki wynikające z istnienia trzech
zarządców dróg położonych w mieście Szczyrk. Brak koordynacji pomiędzy nimi będzie doprowadzał
do podobnych problemów tak długo, dopóki nie zostanie inaczej zorganizowana zależność tych
zarządców.
Innym ważnym tematem charakterystycznym dla 2019 roku były protesty mieszkańców w związku
z rozwijającą się zabudową deweloperską na terenie naszego miasta. Samorząd Szczyrku rozpoczął
prace związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego miasta, a dotyczące m.in.
zwiększenia wielkości działek pod zabudowę szeregową oraz ilości kondygnacji. Kontynuujemy prace
związane ze studium planu zagospodarowania.
Obserwowaliśmy dalsze pozytywne symptomy wzrostu dochodów naszej Gminy. Bardzo istotnym
wydarzeniem, które znacząco wpłynie na budżet miasta był wyrok NSA w Warszawie potwierdzający,
iż Centralne Ośrodki Sportu prowadzą działalność gospodarczą. Dzięki temu zostały uratowane setki
tysięcy zł w skali roku. Niestety zanegowana została opłata miejscowa – czeka więc nas kolejna batalia
sądowa o ratowanie w budżecie miasta sumy około 700 tysięcy zł rocznie.
Sprawą, która przejdzie do historii Szczyrku był grudniowy dramat, jaki wydarzył się podczas prac na
ul. Leszczynowej. W wyniku wybuchu zginęła czwórka dzieci i czworo dorosłych. Społeczeństwo nasze
z bólem przeżywało tamte dni zakończone wielkim pogrzebem ofiar.
W roku 2019 obchodziliśmy w naszym kraju jubileusze 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego
oraz Polskiego Związku Narciarskiego. Wielu sportowców ze Szczyrku wpisało się w chlubną historię
tych organizacji, zdobywając medale Mistrzostw Polski, Mistrzostw Świata oraz Igrzysk Olimpijskich.
Obok świętowanej historii tworzymy możliwości dla przyszłych pokoleń sportowców wyczynowych
oraz amatorów uprawiających sport rekreacyjnie. W roku 2019 oddany został do użytku nowy wyciąg
kanapowy na Kopę (najdłuższy w Szczyrku), a także uruchomiono trasy downhillowe cieszące się
ogromną popularnością wśród rowerzystów.
Swój jubileusz 25-lecia istnienia obchodziła popularna wśród mieszkańców Gazeta Szczyrkowska.
Wydany został w tym samym czasie album o dawnym Szczyrku cieszący się dużym zainteresowaniem
czytelników.
Swoją kilkunastoletnią działalność zakończyła grupa rockowa Forteca popularyzująca tematykę
historyczną i patriotyczną. A z mapy Szczyrku w ramach przygotowań pod nowe inwestycje zniknęły
dwa kultowe obiekty hotelowe: Dom Turysty oraz Włókniarz.

Antoni Byrdy
Burmistrz Miasta Szczyrk
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Zima styczeń 2019

Foto: J. Żaba

Akcja ratunkowa ul. Leszczynowa
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Informacje ogólne

1.1 Gmina
Miasto Szczyrk położone jest w południowej części województwa śląskiego, w powiecie bielskim.
Zajmuje powierzchnię 39,07 km2.
Szczyrk leży w dolinie Żylicy w Beskidzie Śląskim, na wysokości od 500 do 600 m n.p.m. Sąsiaduje
z gminami Bielsko-Biała, Brenna, Buczkowice, Lipowa, Wilkowice oraz Wisła. Miasto należy do
Euroregionu Beskidy.
Szczyrk to miejscowość o charakterze turystyczno – wypoczynkowym, o wysokich walorach
krajobrazowo-widokowych i dobrze rozwiniętej bazie turystycznej.
W strukturze użytkowania gruntów dominują lasy – 70,4% powierzchni miasta. Na drugim miejscu są
grunty rolne – 21,3%, następnie grunty zabudowane i zurbanizowane – 7,7%, grunty pod wodami –
0,5% oraz tereny różne – 0,1%.
Liczba ludności miasta Szczyrk na 31 grudnia 2019 roku zameldowanej na pobyt stały wynosi 5593
osoby, a na pobyt czasowy 215 osób. Gęstość zaludnienia wynosi 146 osób/km2.
W 2019 roku zameldowano na pobyt stały i czasowy 242 osoby, wymeldowano z pobytu stałego
i czasowego 130 osób.
Wydano 10 decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców osobom stale zamieszkującym w Szczyrku.

1.2 Urząd Stanu Cywilnego
Zarejestrowano 8 urodzeń, 45 zgonów, wydano 708 odpisów aktów stanu cywilnego.
W Urzędzie Stanu Cywilnego zarejestrowano 443 śluby – były to w większości śluby kościelne (375);
śluby cywilne natomiast udzielane były zarówno w Urzędzie (28), jak i poza nim (40).

1.3 Urząd Miejski w Szczyrku
1.3.1 Struktura organizacyjna:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Burmistrz Miasta
Z-ca Burmistrza
Skarbnik
Referat Gospodarki Komunalnej, Urbanistyki, Handlu i Rolnictwa
Referat Ogólno-Organizacyjny i Społeczno-Administracyjny
Referat Finansowo – Budżetowy
Urząd Stanu Cywilnego
Samodzielne Stanowisko ds. Oświaty, Kultury Sportu i Turystki
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Samodzielne stanowiska radców prawnych
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Koordynator ds. współpracy z Powiatem Bielskim w dziedzinie transportu publicznego,
rozwoju turystyki i sportu

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Szczyrku zatrudnionych było 43 osoby.

1.3.2 Jednostki organizacyjne Miasta Szczyrk:
•
•
•
•
•

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Heleny Marusarzówny, Szczyrk ul. Szkolna 9
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Królowej Jadwigi, Szczyrk ul. Myśliwska 154
Przedszkole Publiczne, Szczyrk ul. Górska 102
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Szczyrk ul. Beskidzka 4
Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika, Szczyrk ul. Beskidzka 106
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Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Szczyrk ul. Graniczna 1.

Ogólne informacje finansowe

2.1 Stan finansów gminy
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem wynosi 73,23%.
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stanowi 10,27%.
Zadłużenie ogółem w kwocie 1 777 960,60 zł.
w tym z tytułu 1) kredytów i pożyczek
802 990,12 zł.
2) zakupu ratalnego działek (Skalite) 974 970,48 zł.
3) odsetki od kredytów i pożyczek
37 625,52 zł.
Poziom wolnych środków po odliczeniu obsługi zadłużenia - 802 990,12 zł.

2.2 Wykonanie budżetu gminy
Wykonanie dochodów w kwocie 35 634 702,53 zł, i wydatków w wysokości 31 947 113,40 zł.
- dotacje rozwojowe pozyskane spoza budżetu gminy 2 325 282,83 zł.
- dochody z majątku wynoszą 3 207 721,23 zł.
wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych 3 281974,60 zł. wysokość wydatków
majątkowych w stosunku do planu wynosi 72,86%.
Podstawowe inwestycje:
• 104 500,00
akt notarialny - repertorium a nr 2749/2019 - zwiększenie kapitału zakładowego
Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. - zakup ciągnika
• 18 247,05
opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania budowa chodnika
w Szczyrku na odcinku od skrzyżowania ul. Ondraszka
• 76 770,45
opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania budowa chodnika
w Szczyrku od placu kowalskiego do mostu w rejonie ul Skrzyczeńskiej
• 50 639,10
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Wykonanie
przebudowy drogi powiatowej ul. Olimpijskiej wraz z odwodnieniem oraz przebudowa
chodnika na odcinku skrzyżowania z ul. Salmopolską
• 146 961,94
przebudowa ul. Kolorowej w Szczyrku na odc. 42 mb
• 240 000,00
odbudowa drogi ul. Pasterskiej w Szczyrku
• 104 589,37
odbudowa drogi ul. Pasterskiej w Szczyrku
• 122 575,02
wykonanie placu postojowego i manewrowego o nawierzchni asfaltowej na dz.
7185/12 - Szczyrk Solisko
• 38 376,00
opracowanie koncepcji budowy centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą
w mieście Szczyrk
• 25 584,00
opracowanie wariantowej i ostatecznej koncepcji budowy centrum
przesiadkowego wraz z infrastrukturą w mieście Szczyrk
• 10 824,00
opracowanie dokumentacji aplikacyjnej budowa centrum przesiadkowego wraz
z infrastrukturą w mieście Szczyrk
• 34 999,65
budowa toru rowerowego typu pumtrack na terenie tras crossowo-rowerowych
przy ul. Sosnowej w Szczyrku
• 61 254,00
budowa placu zabaw w rejonie Soliska
• 70 725,00
budowa placu zabaw w rejonie kampingu Skalite
• 900 000,00
nabycie nieruchomości w rejonie ulicy Kampingowej - Akt not. Rep.a 552/2018
z 26-02-2018 r.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

115 980,00
zakup działki nr 6434/13 o pow. 1933 m2 na podstawie aktu not. Rep. A numer
1169/19 z dnia 16-04-2019 r.
28 167,56
zakup działki nr 2813/2 o pow. 60 m2 na podstawie aktu not. Rep. A numer
2107/19 z dnia 24-06-2019 r.
74 174,59
zakup działki nr 2816/2 o pow. 158 m2 na podstawie aktu not. Rep. A numer
2107/19 z dnia 24-06-2019 r.
82 757,38
zakup samochód Hyundai Santa Fe Premium
25 000,00
Komenda Miejska Policji - na pokrycie wydatku inwestycyjnego zakup
samochodu terenowego dla Komisariatu Policji w Szczyrku
14 324,58
piec centralnego ogrzewania Vaillant
47 927,95
wykonanie strefy bezpieczeństwa ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej
nr 1 w Szczyrku
49 479,07
wykonanie oznakowania - bezpieczeństwo rowerzystów w ruchu drogowym na
terenie miasta
124 979,91
wykonanie podłóg wraz z wymianą ich elementów oraz wykonanie prac
modernizacyjnych pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Szczyrku
217 426,47
program ograniczenia niskiej emisji
14 760,00
wykonanie oświetlenia placu zabaw na trenie kampingu Skalite w Szczyrku
13 530,00
opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy oświetlenia
ul. Różanej w Szczyrku

2.3 Wieloletnia prognoza finansowa
Harmonogram spłat i obsługi zadłużenia
Rok 2019
2 086 390,40 zł.
Rok 2020
183 125,00
zł.
Rok 2021
202 000,00
zł.
Rok 2022
509 500,00
zł.
Rok 2023
86 365,12
zł
Planuje się nadwyżkę operacyjną w latach 2021 – 2023 na spłatę zadłużenia:
Rok 2021
154 000
zł.
Rok 2022
509 500
zł.
Rok 2023
56 365,12
zł.
Prognoza limitu zadłużenia na najbliższe lata
Rok 2019
1 777 960,60 zł.
Rok 2020
719 865,12
zł.
Rok 2021
565 865,12
zł.
Rok 2022
56 365,12
zł.
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Informacja o stanie mienia komunalnego

W roku 2019 Gmina Szczyrk była w posiadaniu 531 działek o łącznej powierzchni 102,5050 ha,
w tym ok. 54,5 ha lasów, 12,0 ha dróg, 25,0050 ha gruntów typu pastwisko, rola, nieużytek,
ok. 11 ha terenów zabudowanych lub z przeznaczeniem pod zabudowę.
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W 2019 roku sprzedano następujące nieruchomości: dz. 2117/5, dz. 2117/6 i dz. 8253/1 za łączną kwotę
118 675,32 zł.
W 2019 roku Gmina Szczyrk nabyła następujące nieruchomości:
- działki 505/2, 510/1, 510/2 oraz 508/1 w rejonie byłego kampingu Skalite za kwotę łączną 143 470,00
zł.
Została także zapłacona ostatnia rata za Kamping PTTK Skalite, w wysokości 974 970,48 zł.
5,4592 ha powierzchni działek Gminy Szczyrk było oddane w dzierżawę. Łącznie w 2019 roku
przychód z tytułu dzierżawy tych terenów wyniósł 503 772,50 zł (wg Umów).
1,9692 ha działek jest oddane w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej nr 1 Szkoły Podstawowej
nr 2 i Przedszkola Publicznego.
4,2649 ha powierzchni działek Gminy było oddane w użyczenie na rzecz:
• MOKPiI (tor crossowo rowerowy przy ul. Sosnowej, siedziba Szczyrkowskiego Centrum
Kultury, Informacja Turystyczna, Estrada Skalite)
• LZS Sokół Szczyrk (budynek przy ul. Wypoczynkowej 9)
Nabyto drogą komunalizacji działki 3344, 3345/1, 3198/1, 3198/2, 3453/2, 3453/3, 3961, 8211/5,
3992/1, 6086/1, 4463/1, 1862/1 o łącznej powierzchni 0,6656 ha.
Prowadzono procedury zmierzające do regulacji własności następujących dróg drogą zasiedzenia:
ul. Pasterskiej, Poziomkowej, Kalinowej, Zwalisko, Leśnej, Modrzewiowej, Świerkowej, Zielonej.
Przeprowadzono przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na
cele mieszkaniowe w prawo własności – 4 działki o łącznej powierzchni 0,3247 ha.
W użytkowaniu wieczystym w 2019 roku pozostawało 14 działek o łącznej powierzchni 1,9158 ha.

3.1 Gospodarka gruntami
Gmina Szczyrk jest właścicielem gruntów o powierzchni 102.5050 ha oraz właścicielem gruntów
pozostających w zarządzie o powierzchni 2.0440 ha
Nazwa
Wartość
5 387 291,00
1 Grunty budowlane niezabudowane
1 626 935,32
2 Grunty budowlane zabudowane
74 050,00
3 Grunty w użytkowaniu wieczystym osoby fizyczne
458 931,59
4 Grunty w użytkowaniu wieczystym osoby prawne
515 370,50
5 Grunty pod parkingami i placami
2 558 754,76
6 Grunty turystyczne i sportowe
512 368,23
7 Grunty wokół Estrady "Skalite"
4 867 677,13
8 Grunty przeznaczone pod drogi komunalne
704,00
9 Grunty przeznaczone na oświatę
8 879 496,83
10 Grunty różne
2 350 239,20
11 Dzierżawa
Ogółem Gminy:
27 231 818,56
305 910,00
11 Grunty w zarządzie Szkoły Podstawowej Nr 1
38 368,00
12 Grunty w zarządzie Szkoły Podstawowej Nr 2
88 946,00
13 Grunty w zarządzie Przedszkola Publicznego
8 346,00
15 Grunty w zarządzie Aqua
Ogółem:
27 673 388,56
Zmiany w stanie gruntów w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019
W omawianym okresie nastąpił wzrost wartości majątku poprzez zakup działek o wartości
396.110,16 zł., przyjęto do ewidencji skomunalizowane działki o wartości 301.240,00 zł.
Otrzymano aktem darowizny działki o wartości 12.580,61 zł. od osób fizycznych. Majątek został
pomniejszony o sprzedane działki za kwotę 168.401,57 zł.
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3.2 Gospodarka mieszkaniowa
Gmina jest właścicielem budynków:
1 Budynku przy ul. Turystycznej
2 Budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku
3 Tartaku ul. Uzdrowiskowa
4 Ośrodka Zdrowia we współwłasności ze Starostwem Powiatowym
5 Estrady "Skalite"
6 Szczyrkowskie Centrum Kultury
7 Kompleksu mieszkań socjalnych
8 Budynku na Osiedlu Pośrednim
9 Budynku "Szarotka" przy ul. Beskidzkiej
11 Budynku socjalnego przejętego od AQUA
12 Budynku "Junior"
13 Budynek "Sokolnia"
14 4 budynki na ul. Kampingowej ( do rozbiórki)
Ogółem Gmina:
13 Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1
14 Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2
15 Budynek Przedszkola Publicznego
Ogółem:

33 750,00
2 137 498,65
12 000,00
314 961,63
923 547,77
1 205 883,53
2 343 882,18
7 840,54
666 697,97
6 920,00
138 919,00
550 000,00
0,00
8 341 901,27
4 817 623,40
2 953 518,23
1 159 932,85
17 272 975,75

Zmiany w stanie budynków w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019:
Adaptowano pomieszczenia na biura w MOKPiI za kwotę 39.609,20 zł. Rozebrano 2 budynki przy
ul. Kempingowej. Wykonano termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 za
3.470.752,03 zł. oraz wykonano nowe podłogi w Szkole Podstawowej Nr 2 za 129.961,41 zł. obie
inwestycje przekazano do Szkół.

3.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
Gmina jest właścicielem budowli:
1 Kanalizacja ul. Jaśminowa
2 Ogrodzenie cmentarza
3 Kanalizacja deszczowa ul. Narciarska
4 Przyłącze kanałowe
5 Kładka dla pieszych
6 Kanalizacja ul. Jodłowa
7 Potok Biłka
8 Potok Więzikówka
9 Ogródek Jordanowski
10 Most na Żylicy
11 Ogrodzenie boiska ZSP
12 Kostka brukowa wokół Ośrodka Zdrowia
13 Regulacja "Potok Bez Nazwy"
14 Kolektor deszczowy ul. Bratków i ul. Graniczna
15 Skate Park w ZSPiG Nr 2
16 Kolektor sanitarny
17 Chodnik ul. Graniczna
18 Wiaty przystankowe na terenie miasta
19 Kanalizacja ul. Willowa
20 Modernizacja dróg gminnych
21 Oświetlenie ulic na terenie miasta
22 Przebudowa ul. Spacerowej

30 367,90
25 675,10
55 000,00
2 281,40
13 719,40
181 224,75
332 817,62
580 478,83
11 716,50
94 939,53
14 996,58
44 192,01
739 931,48
309 938,64
29 646,00
17 700,00
264 882,41
92 954,11
61 871,00
930 553,62
371 010,28
580 913,85
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Modernizacja mostu ul. Świerkowa
Centrum Rekreacji Crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa bieg.
2 wiaty przystankowe w Centrum Szczyrk
Sieć kanalizacyjna do budynków mieszkalnych
Ścieżki rowerowo-piesze na terenie Szczyrku
Dwa parkingi na Hali Pośredniej i w Skalitym
Odbudowa ul. Letniskowej
Rozbudowa ul. Sportowej
Zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru wraz z parkingiem oraz
widownią
Przebudowa uszkodzonego korpusu drogi ul. Grabowa
Przebudowa zniszczonej nawierzchni ul. Lipowa
Przebudowa uszkodzonego korpusu drogi ul. Jodłowa
Przebudowa zniszczonej nawierzchni drogi ul. Szkolna
Przebudowa uszkodzonego korpusu ul. Wczasowa
Kanalizacja ul. Orzechowa
Odbudowa ul. Jeżynowej
Przebudowa ul. Wrzosowej
Odbudowa ul. Poziomkowej
Odbudowa ul. Skrzyczeńskiej
Oświetlenie ulicy Skalistej
Oświetlenie ulicy Narciarskiej
Oświetlenie ul. Śnieżnej
Oświetlenie ul. Stromej
Stalowe bariery ochronne ul. Turystyczna
Stalowe bariery ochronne ul. Widokowa
Przebudowa ulicy Grzybowej
Wodociąg do budynku mieszkalnego ul. Zielona
Odbudowa ul. Sosnowej
Stabilizacja osuwiska Szczyrk-Dunacie
Odbudowa ul. Orlej
Oświetlenie w rejonie ul. Wczasowej
Oświetlenie w rejonie ul. Widokowej
Oświetlenie ul. Dębowa
Odbudowa konstrukcji betonowej bariery ochronnej ul. Ondraszka
Przebudowa ul. Orzechowej
Oświetlenie ul. Poziomkowa
Przebudowa sieci napowietrznej NN plac Św. Jakuba w Szczyrku
Przystanek autobusowy Szczyrk Skalite
Oświetlenie ul. Pasterska
Oświetlenie ul. Świerkowa
Odbudowa ul. Dębowej
Przebudowa ul. Turystycznej
Oświetlenie ul. Kolorowej
Oświetlenie ul. Turystycznej
Oświetlenie ul. Jaśminowa
Oświetlenie ul. Wierzbowa
Oświetlenie ul. Zwalisko
Oświetlenie ul. Kasztanowa
Przyłącze wody do 2 budynków ul. Zielona
Kanalizacja ul. Myśliwska Sokolnia
Przebudowa ul. Pasterskiej

165 796,44
4 399 559,43
17 719,38
505 846,32
7 406 105,37
1 232 396,59
111 615,15
91 291,85
7 181 121,41
159 958,47
200 256,14
83 591,55
468 276,91
1 068 927,25
63 029,85
157 261,07
365 108,94
298 472,67
424 789,90
74 679,71
47 371,00
31 803,38
22 514,38
4 510,00
1 804,00
2 656 307,05
142 410,64
288 643,65
333 710,75
309 444,00
102 169,26
50 707,84
52 692,43
160 245,65
49 456,37
12 546,00
37 328,04
24 158,44
21 835,68
5 655,04
158 097,57
316 851,00
35 870,15
110 992,28
44 858,22
120 630,86
120 068,01
97 571,12
113 828,42
19 913,00
364 169,37

12

74 Tor rowerowy typu PUMPTRACK ul. Sosnowa
75 Plac parkingowy i manewrowy Szczyrk Solisko
76 Strefa bezpieczeństwa ruchu drogowego przy SP 1

Ogółem Gmina:
46 Budowle Szkoły Podstawowej Nr 1
47 Budowle Szkoły Podstawowej Nr 2
48 Budowle Przedszkola Publicznego

Ogółem:

38 074,65
129 356,52
108 796,82
35 397 007,00
587 559,83
432 105,74
142 973,72
36 559 646,29

Zmiany w stanie budowli w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019:
Otrzymano inwestycję przebudowa ul. Grzybowej od Spółki PBC za kwotę 2.656.307,05 zł.
Wybudowano wodociągi za kwotę 256.239,06 zł. oraz kanalizację za 19.913,00 zł.
Otrzymano inwestycję przebudowa ul. Grzybowej od Spółki PBC za kwotę 2.656.307,05 zł.
Wybudowano wodociągi za kwotę 256.239,06 zł. oraz kanalizację za 19.913,00 zł.
Wykonano oświetlenie ulic za kwotę 812.924,93 zł, oraz przebudowano ulice za kwotę 1.956.717,19 zł.
Wykonano stabilizacje osuwiska Szczyrk-Dunacie za 333.710,75 zł., ogrodzono górną część cmentarza
za 9.462,78 zł., Wybudowano tor rowerowy typu Pumptrack na ulicy Sosnowej za 38.074,65 zł., oraz
strefę bezpieczeństwa przy Szkole Podstawowej nr 1 za 108.796,82 zł.
Przyjęto na stan Centrum Szczyrk za 137.494,00 zł.

3.4 Kotły i maszyny
Gmina jest właścicielem kotłów i maszyn w wysokości:
1 Kotły i maszyny
2 Komputery i drukarki
3 Kotły i maszyny dla OSP ( projekt)
Ogółem Gmina:
3 Maszyny i urządzenia SP Nr 1
4 Maszyny i urządzenia SP Nr 2
5 Maszyny i urządzenia Przedszkole Publiczne
6 Maszyny i urządzenia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ogółem:

100 673,99
434 552,92
39 966,39
575 193,30
120 261,52
166 506,09
114 985,15
23 659,50
1 000 605,56

Zmiany w stanie kotłów i maszyn w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019:
Zakupiono piec centralnego ogrzewania za 14.324,58 zł. który przekazano do OSP Szczyrk.
Do Urzędu zakupiono urządzenie zabezpieczające sieć za 10.320,97 zł.

3.5 Urządzenia techniczne
Gmina jest właścicielem urządzeń technicznych w wysokości:
1 Sprzęt w posiadaniu Ochotniczej Straży Pożarnej
2 Urządzenia techniczne Gminy
3 Urządzenia techniczne OSP (projekt)
Ogółem Gmina:

38 773,76
109 259,41
78 249,28
226 282,45

Zmiany w stanie urządzeń technicznych w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019:
Zmodernizowano telewizję przemysłową w PSZOK-u ul. Graniczna w Szczyrku za 5.000,00 zł.

3.6 Środki transportu
Gmina jest właścicielem samochodów:
Środki transportowe w użytkowaniu przez Ochotniczą Straż Pożarną
1 Samochód Star
2 Przyczepa wężowa

54 370,76
2 004,22
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3
4
5
6
7
8
9

Samochód pożarniczy Mercedes
Volkswagen transporter
Opel Vectra
Chrysler Voyager
Suzuki Grand Vitara
Samochód ciężarowy VW
Quad Linhai
Hyundai Santa FE PREMIUM
Ogółem:

118 800,00
111 020,00
10 000,00
133 900,00
25 800,00
26 300,00
12 000,00
82 757,38
576 952,36

Zmiany w stanie środków transportu w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019:
Zakupiono samochód HYUNDAI SANTA FE PREMIUM za 82.757,38 zł.

3.7

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

1 Pozostałe środki trwałe będące na wyposażeniu Gminy
2 Pozostałe środki trwałe będące na wyposażeniu OSP (projekt)
Ogółem:

1 168 863,08
11 523,21
1 180 386,29

Zmiany w stanie pozostałego wyposażenia w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019:
Zakupiono Witacz na wjeździe do Miasta za 74.779,18 zł.
Wybudowano 3 place zabaw Szczyrk-Solisko za 64.889,10 zł., Kamping Skalite za 95.541,93 zł. oraz
Centrum Szczyrk za 382.141,18 zł.

Ogółem Gmina
Ogółem Szkoła Podstawowa Nr 1
Ogółem Szkoła Podstawowa Nr 2
Ogółem Przedszkole Publiczne
Ogółem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ogółem Aqua
OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE:

73 529 541,23
5 831 354,75
3 590 498,06
1 506 837,72
23 659,50
8 346,00
84 490 237,26

3.8 Akcje i udziały
1 Spółka z o.o. "Beskid" w Żywcu 26 akcji po 1.000 zł.
2 Akcje Aqua w biurze maklerskim 524.229 po 16 zł.
3 Akcje w Aqua 37.691 szt. po 16 zł.
4 Udziały w Przedsiębiorstwie Komunalnym 829 po 950 zł.

OGÓŁEM AKCJE I UDZIAŁY:

26 000,00
8 387 664,00
603 056,00
787 550,00
9 804 270,00

Zmiany w stanie udziałów i akcji w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019:
Zakupiono ciągnik za 104.500,00 zł. przez co uzyskano 110 akcji po 950 zł.

3.9

Wartości niematerialne i prawne STAN NA 31.12.2019

Wartości niematerialne i prawne Gminy
Wartości niematerialne i prawne SP Nr 1
Wartości niematerialne i prawne SP Nr 2
Wartości niematerialne i prawne PP
Wartości niematerialne i prawne MOPS
Ogółem wartości niematerialne i prawne:

453 001,56
21 954,51
32 203,68
14 931,89
17 508,34
539 599,98
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3.10 Pozostałe środki trwałe STAN NA 31.12.2019
Pozostałe środki trwałe Gminy
Pozostałe środki trwałe Gminy projekt Polsko-Czeski
Pozostałe środki trwałe OSP
Pozostałe środki trwałe SP Nr 1
Pozostałe środki trwałe SP Nr 2
Pozostałe środki trwałe PP
Pozostałe środki trwałe MOPS
Ogółem pozostałe środki trwałe:
RAZEM MIENIE KOMUNALNE

1 466 024,81
55 604,53
22 697,22
420 637,44
388 962,74
287 314,22
115 459,92
2 756 700,88
97 590 808,12

3.11 Dochody z mienia komunalnego gminy stan na 31.12.2019
W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 uzyskano następujące dochody z mienia komunalnego:
Dochody z czynszu i dzierżawy
622 304,38
Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (działki, lokale, budynki)
462 759,32
Dochody z wieczystego użytkowania
20 715,13
Dochody z czynszu dzierżawnego z obwodów łowieckich
288,33
Dywidenda
432 678,40
Dochodu z najmu pomieszczeń SP Nr 1
12 650,03
Dochody z czesnego, reklamy Przedszkole Publiczne
33 756,00
Dochody z najmu pomieszczeń SP Nr 2
5 857,87
Ogółem dochody z mienia komunalnego:
1 591 009,46

4

Informacja o realizacji polityk, programów i strategii

4.1 Strategie rozwoju
„Strategia Rozwoju Miasta Szczyrk na lata 2014-2022”
Strategia rozwoju stanowi podstawową deklarację samorządu, w której sformułowane zostały kluczowe
kierunki rozwoju miasta. Wizja Szczyrku zawarta w niniejszym dokumencie jest efektem połączenia
badań społecznych oraz prac warsztatowych i eksperckich, w trakcie których wypracowano trzy
podstawowe cele rozwojowe naszego miasta na najbliższe lata:
Cel Strategiczny 1: Silna pozycja konkurencyjna Szczyrku na międzynarodowym rynku turystycznym
budowana w oparciu o nowoczesne produkty turystyczne kreowane w ramach harmonijnego
współdziałania samorządu, przedsiębiorców, organizacji prywatnych i mieszkańców.
Szczyrk jako lider w regionie w zakresie usług turystycznych opartych na całorocznym aktywnym
wypoczynku, podejmuje działania nakierowane na rozwój infrastruktury turystycznej, podnoszenie jej
atrakcyjności dla przyjezdnych oraz promocję miasta, gdyż ogólnie pojęta turystyka jest dla Szczyrku
jedną z najistotniejszych gałęzi gospodarki i determinuje dalszy rozwój lokalny Szczyrku.
Równocześnie rozwój turystyki pociąga za sobą wzrost w sektorze usług okołoturystycznych – głównie
handlu i usług. Stąd działania o charakterze inwestycyjnym, w tym w zakresie rozbudowy i modernizacji
infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i sportowej oraz rozbudowy i modernizacji sieci dróg są
niezbędne dla efektywnego stymulowania rozwoju turystki. Działania w tym zakresie są sukcesywnie
realizowane przez gminę.
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W 2019 r. gmina przeprowadzała szereg inwestycji związanych z remontami i modernizacją dróg
publicznych, modernizacją oświetlenia oraz elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci)
wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych w tym ścieżek rowerowych i pieszych. Ponadto w 2019
roku Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków MSiT na stworzenie 2 Otwartych Stref Aktywnego
wypoczynku tj. ogólnodostępnych zewnętrznych siłowni z elementami placów zabaw – przy
ul. Szkolnej i ul. Myśliwskiej.
Cel strategiczny 2: Zachowanie zasobów ekologicznych oraz efektywne wykorzystanie unikatowych
walorów przyrodniczych na rzecz rozwoju turystyki. Zapewnienie dogodnych warunków życia i pobytu
w Szczyrku w oparciu o wysoką jakość środowiska naturalnego.
W aspekcie celu strategicznego gmina podejmuje działania mające na celu utrzymanie ochronę
środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego w Mieście Szczyrk. Cel strategiczny w
2018 roku był realizowany poprzez m.in.:
• realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk (etap III – rok 2019):
modernizacja źródeł ciepła w 30 budynkach indywidualnych, zlokalizowanych na terenie gminy
Szczyrk.
•

realizację programu usuwania azbestu z terenu gminy Szczyrk.

•

systematyczną edukację ekologiczną. Prowadzenie kampanii ekologicznych wśród
mieszkańców Szczyrku. W 2019 przeprowadzona została po raz kolejny akcja „drzewko za
surowce” promująca segregację i podkreślająca korzyści płynące z segregacji odpadów
komunalnych.

Cel strategiczny 3: Rozwój systemu usług publicznych zapewniających najwyższy standard życia oraz
komfortowe warunki korzystania z oferty turystycznej, w szczególności w zakresie poprawy wydajności
lokalnego układu komunikacyjnego.
Istotną barierą rozwojową w kontekście poprawy jakości życia mieszkańców i warunków dla rozwoju
turystyki jest słaba dostępność komunikacyjna miasta. Stąd poprawa wydajności lokalnego układu
komunikacyjnego musi zostać ujęta jako kluczowy obszar interwencji publicznej w perspektywie
strategicznej. Inne istotne elementy wymagające poprawy to systematyczne zwiększanie wydajności
systemu parkingów na terenie miasta oraz wspieranie rozwoju komunikacji pasażerskiej, spójnej
z innymi elementami lokalnego i regionalnego układu komunikacyjnego.
Ponadto samorząd podejmować będzie działania na rzecz systematycznego podnoszenia standardu życia
mieszkańców poprzez m.in. podejmowanie i realizację działań / programów / projektów, które
adresowane będą bezpośrednio do mieszkańców, regularne podnoszenie jakości i rozwój infrastruktury
publicznej oraz świadczenie wysokiej jakości usługi publicznych, także w formie cyfrowej.
W zakresie poprawy dostępności komunikacyjnej miasta już w 2017 r. gmina wdrożyła bezpłatną linię
autobusową na terenie miasta, która funkcjonuje w okresie od grudnia do marca. Bezpłatna komunikacja
jest strategicznym elementem zwiększającym wydajność komunikacyjną w najtrudniejszym okresie
w roku, gdy ruch turystyczny jest najintensywniejszy.
W 2019 roku opracowana została dokumentacja projektowa oraz dokumentacja aplikacyjna, w celu
pozyskania dofinansowania na budowę centrum przesiadkowego na terenie dawnego kampingu Skalite.
Budowa centrum przesiadkowego jest częścią szerszej koncepcji dotyczącej poprawy płynności ruchu
na terenie gminy.
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Inwestycja zakłada budowę zintegrowanego centrum przesiadkowego, w tym parkingu park&ride wraz
z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Kampingowej w Szczyrku. Inwestycja umożliwi pozostawienie
samochodu oraz roweru na parkingu i skorzystanie z transportu zbiorowego. Projekt zakłada stworzenie
118 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych (w tym 13 miejsc dla osób
z niepełnosprawnościami) oraz dla autokarów, jak również wyznaczonych miejsc dla rowerzystów.
Celem projektu będzie redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez budowę infrastruktury,
która da możliwość pozostawienia środków transportu osobowego w celu skorzystania z transportu
publicznego. Rezultatem realizacji projektu będzie zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz
zwiększenie liczby osób korzystających z transportu zbiorowego, zwiększenie zainteresowania ofertą
przewoźników oraz stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi usług transportu zbiorowego.
Ponadto inwestycje związane z infrastrukturą publiczną przeprowadzone w 2019 r., w tym remonty
dróg, przekładają się bezpośrednio na podwyższenie standardu życia mieszkańców.

4.2 Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy
Obowiązujące Studium Uwarunkowań
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szczyrk, przyjętego
Uchwałą Nr IX/55/2003 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 10 lipca 2003 r.,
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczyrk
przyjętego Uchwałą Nr XXX/171/2016 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 1 września 2016 r.
Jesteśmy w trakcie sporządzania projektu studium dla całego miasta - ostatnia ocena aktualności – była
uchwalona w 2018 r. (uchwała nr LVI/366/2018 z 25.09.2018 r.)

4.3 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Ocena aktualności planu– była uchwalona w 2018 r. (uchwała nr LVI/366/2018 z 25.09.2018 r.), miasto
Szczyrk jest objęte w 47% powierzchni gminy obowiązującymi planami zagospodarowania
przestrzennego;

4.3.1 Wykaz obowiązujących planów zagospodarowania dla miasta SZCZYRK
1. Uchwała z dnia 5 kwietnia 2006 r. nr: XXXIX/226/2006 Rady Miejskiej w Szczyrku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk obejmującego swym
zasięgiem tereny położone w granicach administracyjnych miasta (Dz. Urz. Woj. Śląskiego
Nr 66, poz. 1772).
2. uchwała z dnia 25 października 2006 r. nr XLVII/278/2006 Rady Miejskiej w Szczyrku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk obejmującego
swym zasięgiem tereny położone w strefach oznaczonych symbolami 5.2 i 6.2 (Dz. Urz. Woj.
Śląskiego Nr 25, poz. 541).
3. uchwała z dnia 02 września 2008 r. nr XXXV/159/2008 Rady Miejskiej w Szczyrku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Szczyrk dla działki nr
2025 przy skoczni narciarskiej „Skalite” oraz części działek nr 5918, 5919, 5952, 5941, 5942,
5921/4, 5921/6 i działek 5943, 5944, 5971, 5968 dla inwestycji „Centrum rekreacji - crossowy
tor rowerowy i trasy narciarstwa biegowego” położonych w rejonie ulicy Sosnowej. (Dz. Urz.
Woj. Śląskiego Nr 178, poz. 3262).
3. uchwała z dnia 29 marca 2011 r. nr VII/20/2011 Rady Miejskiej w Szczyrku. Zmieniająca
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk przyjęty uchwałą
nr XXXIX/226/2006 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 5 kwietnia 2006 r. (treść Kubatura).
(Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 118, poz. 2255).
4. Uchwała z dnia 24 kwietnia 2012 r. nr XXIV/107/2012 Rady Miejskiej w Szczyrku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Szczyrk przy
ul.Wczasowej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 6.06.2012 r, poz. 2323).
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5. uchwała z dnia 4 grudnia 2012 r. nr XXXIV/172/2012 Rady Miejskiej w Szczyrku, w sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Szczyrk – rejon
cmentarza komunalnego przy ul. Beskidzkiej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 3.01.2013 r, poz.
45).
6. uchwała z dnia 30 grudnia 2014 r., nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Szczyrku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie parkingu
na Os. Pośrednim przy ul. Wiślańskiej. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 15.01.2015 r, poz.
266).
7. uchwała z dnia 30 grudnia 2014 r., nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Szczyrku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren przy ulicy Radosnej
i ulicy Spacerowej – Etap I. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 15. 01.2015 r, poz. 267).
8. uchwała z dnia 24 listopada 2015 r. nr XVIII/93/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku w sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Szczyrk- Góra
Skrzyczne (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 11 grudnia 2015 r. - poz. 6864).
9. uchwała z dnia 26 kwietnia 2016 r. nr XXIV/144/2016 Rady Miejskiej w Szczyrku w sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Szczyrk przy ul.
Beskidzkiej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 11 maja 2016 r. - poz. 2671).
10. uchwała z dnia 5 maja 2016 r. nr XXV/151/2016 Rady Miejskiej w Szczyrku w sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulicy
Górskiej, Grzybowej i Góry Beskid (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 17 maja 2016 r. - poz.
2782).
11. uchwała z dnia 4 listopada 2016 r. nr XXXIII/184/2016 Rady Miejskiej w Szczyrku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Szczyrk
obejmującego tereny w rejonie Hotelu Meta i ulicy Skośnej oraz dolnego odcinka wyciągu
krzesełkowego n(Dz. Urz. Woj. Śląskiego, z dnia 17 listopada 2016 r. poz. 5673).
12. uchwała z dnia 4 listopada 2016 r. nr XXXIII/185/2016 Rady Miejskiej w Szczyrku w sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Szczyrk
obejmującego tereny położone w rejonie Pośredniego, Soliska, Czyrnej, Małego Skrzycznego
oraz części zachodniej stoku Skrzycznego. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego, z dnia 17 listopada
2016 r. poz. 5674).
13. uchwała z dnia 25 września 2018 r., nr LVI/365/2018 Rady Miejskiej w Szczyrku w sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Szczyrk
obejmującego tereny w rejonie Parku Zwierzyniec. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 10
października 2018 r. - poz. 6268, obowiązuje po 14 dniach od 25 października 2018 r.)
14. uchwała z dnia 13 listopada 2018 r. nr LVIII/388/2018 Rady Miejskiej w Szczyrku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Szczyrk
obejmującego tereny w rejonie ul. Kampingowej i ul. Granicznej - etap I. (Dz. Urz. Woj.
Śląskiego w dniu 28 listopada 2018 r. - poz. 7393 - obowiązuje po 14 dniach od 13 grudnia
2018 r.).
15. uchwała z dnia 13 listopada 2018 r. nr LVIII/389/2018 Rady Miejskiej w Szczyrku w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk obejmującego
swym zasięgiem tereny położone w granicach administracyjnych miasta (Dz. Urz. Woj.
Śląskiego w dniu 28 listopada 2018 r.-poz. 7394- obowiązuje po 180 dniach tj. od 28 maja
2019 r.)
Obecnie są opracowywane następujące zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
• miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Góry Beskid (nowa łatwiejsza
trasa narciarska po terenie leśnym w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwo Bielsko,
zmieniono uchwałę o przystąpieniu powiększając obszar planu o tereny rolne).
• projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk
z 5.04.2006 r. (część tekstowa ww. uchwały z 5.04.2006 r. w zakresie ustaleń dotyczących
określenia wysokości zabudowy/ ilość kondygnacji).
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•

projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Szczyrk
obejmującego tereny stoków COS-u OPO Szczyrk w rejonie Góry Skrzyczne (ponownie
wysłano do uzgodnień zmieniony projekt, wniosek leśny).

4.4 Gminy program rewitalizacji (art.14 ustawy o rewitalizacji)
Program rewitalizacji ma znaczenie strategiczne - dzięki niemu prace nad przywróceniem funkcji
i odnową najbardziej wymagających obszarów gminy zostaną przeprowadzone w sposób zaplanowany
i ujednolicony. Dokument zakłada optymalne wykorzystanie charakterystycznych uwarunkowań oraz
wzmocnienie potencjału gminy. Wdrożenie programu jest procesem wieloletnim, który prowadzą
podmioty zainteresowane (organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, właściciele nieruchomości,
organy władzy publicznej, etc.) we współpracy z lokalną społecznością.
Opracowanie projektu Programu Rewitalizacji Gminy Szczyrk zostało poprzedzone przeprowadzeniem
konsultacji społecznych, które umożliwiły szczegółową diagnozę w szeroko rozumianym obszarze
zagadnień społecznych, jak również gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych
i środowiskowych. Przeprowadzona analiza pozwoliła dokonać diagnozy problemów i zagrożeń,
wskazać obszary o najbardziej wymagające, a w konsekwencji wyznaczyć obszar rewitalizacji. To na
nich ostatecznie zdefiniowano katalog działań.
Program Rewitalizacji Gminy Szczyrk został pozytywnie zaopiniowany przez Zespół ds. Rewitalizacji
w ramach konkursu dotacji „Śląskie programy rewitalizacji-wsparcie dla gmin” prowadzonego przez
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Dokument został umieszczony w Wykazie Programów
Rewitalizacji Województwa Śląskiego, co umożliwi pozyskiwanie środków finansowych na realizację
przedsięwzięć rewitalizacyjnych m.in. w ramach funduszy unijnych.
Cele strategiczne przyjęte dla Gminy Szczyrk w ramach Programu Rewitalizacji:
1. Aktywizacja i integracja mieszkańców obszary rewitalizacji wraz ze zwiększeniem
dostępności do usług publicznych
2. Poprawa stanu technicznego obiektów kubaturowych oraz liniowych zlokalizowanych na
obszarze rewitalizacji, w tym infrastruktury drogowej.
3. Wzrost potencjału turystycznego, kulturowego i edukacyjnego obszaru rewitalizacji
4. Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni kluczowych dla zaspokajania potrzeb
interesariuszy procesu rewitalizacji umożliwiająca zachowanie wysokich standardów dbałości
o środowisko naturalne.
W ramach powyższych celów zostały określone konkretne projekty przewidziane do realizacji w ramach
Programu. Na liście znalazło się 21 projektów podstawowych oraz 6 projektów uzupełniających,
dotyczących zarówno inwestycji infrastrukturalnych jaki i różnych dziedzin życia społecznego.
Realizacja do 2019 r.: spośród 27 zaplanowanych w Programie Rewitalizacji zadań zrealizowano
następujące projekty, w tym 2 projekty infrastrukturalne:
1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej w Szczyrku
Projekt obejmował przeprowadzenie działań termomodernizacyjnych budynku, w tym:
docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż instalacji fotowoltaicznej,
wymianę instalacji co. oraz instalacji elektrycznej, wymianę opraw oświetleniowych, zmianę
konstrukcji dachu nad salą gimnastyczną wraz z podniesieniem wysokości użytkowej Sali
gimnastycznej, wymianę pokrycia dachowego na całym budynku. Realizacja zadania miała na
celu poprawę efektywności energetycznej obiektu, redukcje kosztów eksploatacji obiektu oraz
poprawę warunków nauczania dzieci.
2. Aktywna strefa wypoczynku – plac zabaw w mieście Szczyrk
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3.

4.

5.

6.

projekt był odpowiedzią na niedostateczną liczbę miejsc wypoczynku i rekreacji dla dzieci.
W ramach zadania przy Deptaku nad Żylicą powstał atrakcyjny plac zabaw dla dzieci połączony
ze strefą aktywnego wypoczynku (siłownie zewnętrzne).
Nasza droga ponad średnią –
projekt odpowiadający na zdiagnozowane problemy edukacyjne związane m.in.
z niesatysfakcjonującymi wynikami w nauce dzieci i młodzieży.
Program usuwania azbestu z terenu gminy Szczyrk
projekt zakłada realizację działań takich jak oczyszczanie terenów gminnych z odpadów
zawierających azbest oraz edukację mieszkańców w temacie szkodliwości azbestu. Program
jest realizowany każdego roku ze środków własnych gminy.
Dyżur psychologa dla osób o rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie i uzależnień
celem projektu jest udzielenie wsparci osobom dotkniętym ww. problemami i zapewnienie im
możliwości regularnego korzystania z opieki psychologa dyżurującego w budynku przy
ul. Beskidzkiej 48.
Program aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców Szczyrku
w ramach projektu przewidziano działania skierowane głównie do osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym obejmujące m.in. doradztwo zawodowe, szkolenia z zakresu
umiejętności społecznych, szkolenia edukacyjne, kursy i staże zawodowe.

Ponadto w 2019 opracowana została dokumentacja projektowa oraz dokumentacja aplikacyjna, w celu
pozyskania dofinansowania na budowę centrum przesiadkowego na terenie dawnego kampingu Skalite,
wpisanego jako jeden obszarów zdegradowanych, przewidzianych w dokumencie do rewitalizacji.
Ocena Programu pod kątem zaprojektowanych w nim celów i osiągniętych dla poszczególnych założeń
wartości wskaźników będzie przedmiotem analizy w 2023 roku, kiedy zakończy się horyzont czasowy
dokumentu.

4.5 Program opieki nad zabytkami .
Obecnie nie posiadamy aktualnego programu, gdyż nie uzyskano pozytywnego uzgodnienia programu
z uwagi na dużą liczbę obiektów przewidzianych do Gminnej Ewidencji Zabytków na którą nie wyraziła
zgody Rada Miejska. Planujemy w bieżącym roku ponowić procedury opracowania programu opieki
nad zabytkami miasta Szczyrk i listy Gminnej Ewidencji Zabytków.
Dotacje:
Przyznano i rozliczono w roku 2019 dotację z budżetu Miasta Szczyrk na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na realizację zadania
publicznego: finansowe wsparcie „Renowacji chodnika wokół kościoła – Sanktuarium pw. Św. Jakuba
Starszego w Szczyrku - naprawa wraz izolacją fundamentów obiektu od strony północnej, opaską
drenażową i wymiana chodnika z płyt kamiennych” w kwocie: 100.000,00 zł. brutto, (sto tysięcy zł
00/100 gr.), dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Jakuba Ap. 43-370 Szczyrk, ul. Lipowa 4B.

4.6 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Szczyrk - aktualizacja
W 2019 r. Gmina Szczyrk opracowała aktualizację dokumentu strategicznego pn. „Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Szczyrk” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Szczyrku
nr XXXIV/197/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który opisuje kierunki działań
zmierzających do osiągnięcia celów klimatyczno-energetycznych gminy tj. redukcji emisji gazów
cieplarnianych, zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia
efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych
użytkowników energii – producentów, dostawców i odbiorców. Podstawowym celem wdrażania PGN
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jest poprawa stanu środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez wskazanie i realizację działań
zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, termomodernizację
budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizację i rozbudowę sieci drogowej,
zmniejszenie energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania gminy.
PGN jest ponadto wymaganym załącznikiem w większości programów udzielających wsparcia
finansowego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. Dobrze opracowany PGN pozwala
podnieść szanse gminy na pozyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

4.6.1 Cele strategiczne i szczegółowe zawarte w PGN i ich realizacja:
Priorytet I. Efektywne gospodarowanie zasobami energetycznymi i ograniczenie emisji pyłowogazowej do atmosfery.
Poprawa efektywności energetycznej polega na lepszym wykorzystaniu energii końcowej poprzez
zmniejszenie jej zużycia oraz redukcję strat. Optymalizacja zużycia energii daje wymierne rezultaty:
zmniejsza się wykorzystanie nośników energii, w szczególności paliw kopalnych, co z kolei wpływa na
redukcję emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do atmosfery. Spełnienie wymogów norm jakości
powietrza stoi u postaw ograniczenia emisji.
W ramach realizacji tego złożenia Gmina Szczyrk w 2019 roku prowadziła „Program Ograniczenia
Niskiej Emisji na terenie Gminy Szczyrk – etap III”, w ramach którego gmina współfinansowała
wymianę 30 indywidualnych źródeł ciepła, w tym 20 kotłów gazowych i 10 kotłów węglowych. Ponadto
Gmina Szczyrk w 2019 roku zainstalowała na terenie miasta 2 stacje monitorujące jakość powietrza,
które wskazują iż występująca tu niska emisja, zwłaszcza komunalna, przyczynia się
do zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym, związkami azotowymi i siarkowymi.
Podejmowane działania gminy na rzecz poprawy efektywności energetycznej przyczynią się więc do
polepszenia jakości powietrza na obszarze gminy.
Priorytet II. Zmniejszenie uciążliwości transportu dla środowiska.
Transport jest odpowiedzialny za zwiększenie poziomu zanieczyszczeń i wprowadzanie gazów
cieplarnianych do atmosfery. Dodatkowo, transport powoduje emisję hałasu do środowiska co jest
szczególnie uciążliwe dla mieszkańców mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie głównej sieci
drogowej. Należy zwrócić również uwagę na to, że zanieczyszczenia z transportu samochodowego są
emitowane na niskich wysokościach, w bezpośrednim sąsiedztwie ludzi, co dotyczy zabudowy
indywidualnej, takiej jak występuje na terenie gminy Szczyrk. Duże natężenie ruchu samochodowego,
szczególnie prywatnego oraz w mniejszym stopniu publicznego, powoduje podwyższenie stężeń
szkodliwych substancji w okolicy dróg. Ich redukcja pełni więc kluczową rolę w procesie poprawy stanu
jakościowego powietrza atmosferycznego.
W celu realizacji założeń priorytetu II. Gmina Szczyrk w 2019 r. gmina finansowała bezpłatną linię
autobusową na terenie miasta, która funkcjonuje w okresie od grudnia do marca. Bezpłatna komunikacja
jest strategicznym elementem zwiększającym wydajność komunikacyjną w najtrudniejszym okresie
w roku, gdy ruch turystyczny jest najintensywniejszy. Ponadto w 2019 roku gmina złożyła wniosek
o dofinansowanie budowy centrum przesiadkowego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL
2014-2020. Planowana inwestycja będzie zlokalizowana w rejonie Szczyrku-Skalite. Zadanie
obejmować będzie budowę węzła przesiadkowego wraz z parkingiem oraz infrastrukturą towarzyszącą
na terenie dawnego kampingu Skalite. Powstała infrastruktura pomoże stworzyć warunki do
zmniejszenia uciążliwości związanych z transportem indywidualnym, oraz kontynuowania misji gminy
do motywowania mieszkańców oraz turystów do ograniczenia korzystania z samochodów prywatnych
na rzecz korzystania z transportu publicznego oraz rowerów.
Priorytet III. Zrównoważone zarządzanie gminą i budowa postaw proekologicznych wśród
mieszkańców – zakłada, że gminy powinny być projektowane w sposób minimalizujący ich negatywny
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wpływ na środowisko naturalne, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb lokalnej społeczności,
dziedzictwa kulturowego oraz rachunku ekonomicznego. Zarządzanie gminą powinno przebiegać
w sposób wpierający ideę gmin zrównoważonych, tak by wzrastał poziom i jakość życia mieszkańców.
Kluczowym aspektem działań na rzecz zmniejszenia zużycia energii oraz redukcji strat energii jest
aktywny udział mieszkańców. Zadaniem Gminy Szczyrk w rozumieniu tego założenia jest dawanie
przykładu mieszkańcom – dzięki czemu łatwiej będzie ich przekonać do zmiany postaw i wyboru
urządzeń zmniejszających pobór energii oraz redukujących emisję zanieczyszczeń. W ramach tego
założenia Gmina Szczyrk w 2019 roku podejmowała działania sprzyjające kreowaniu postaw
proekologicznym mieszkańców, m.in. poprzez dofinansowanie wymiany kotłów w budynkach
indywidualnych oraz edukację ekologiczną mieszkańców.

4.6.2 Program Ograniczenia Niskiej Emisji
Uchwałą Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 30.04.2019 r. został przyjęty Program
Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk na lata 2017-2019 z uwzględnieniem perspektywy na
lata 2020-2022.
Celem Programu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów
spalania paliw stałych, wytwarzanych przez stare domowe kotłownie oraz ograniczenie możliwości
spalania w nich odpadów. Cel ten realizowany jest poprzez wymianę istniejących źródeł ciepła na nowe
koty gazowe lub kotły węglowe 5 klasy emisyjności, jak również poprzez uświadomienie mieszkańcom
zagrożeń środowiskowych wynikających z prowadzenia nieracjonalnej gospodarki energetycznej
w budynkach, a także wskazanie kierunków prowadzących do optymalizacji zużycia energii na cele
grzewcze.
W roku 2019 został zrealizowany III etap Programu, w ramach którego zostało zmodernizowanych 30
starych kotłowni. Zamontowano 24 nowe kotły gazowe oraz 6 nowych kotłów węglowych 5 klasy.
Program zrealizowany został przy wsparciu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Całkowity koszt realizacji zadania w 2019 roku:
Wartość zaangażowanych
Lp.
Źródła finansowania zadania
środków
Środki WFOŚiGW w Katowicach - pożyczka
1.
186 990,12 zł
Inne – środki mieszkańców
2.
229 029,78 zł
Razem:
416 019,90 zł

4.6.3 Program ochrony środowiska
Rada Miejska w Szczyrku Uchwałą Nr L/328/2018 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 marca 2018 r.
przyjęła „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Szczyrk na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025
roku”.
Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia Programu Ochrony Środowiska jest realizacja przez
jednostki samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami
najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych .
Realizacja postanowień przyjętego dokumentu powinna doprowadzić do poprawy stanu środowiska
naturalnego oraz zapewnić skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także
stworzyć warunki dla wdrożenia wymagań prawa.

4.6.4 Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest
W 2019 roku w ramach działań z zakresu ochrony środowiska realizowane były uchwały z zakresu
odbioru i utylizacji wyrobów zawierających azbest:
•

Uchwała Nr XVIII/91/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie
„Aktualizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczyrk”.
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•

Uchwała Nr LXVI/354/2010 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 22.07.2010 r. w sprawie zasad
i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które ubiegają się o dofinansowanie odbioru,
transportu i utylizacji materiałów zawierających azbest.
W roku 2019 z terenu gminy usunięto i przekazano do unieszkodliwienia 62 Mg wyrobów azbestowych,
z 37 nieruchomości.
Łączny koszt wyniósł 25 968,38 zł. Akcja została sfinansowana ze środków budżetu gminy.

4.6.5 Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną
i paliwa gazowe dla Gminy Szczyrk
Uchwałą Nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 marca 2019 r. przyjęto aktualizację
projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy
Szczyrk.
Opracowanie zawiera:
• ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe,
• przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych.
• możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii,
z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w instalacjach odnawialnego
źródła energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz
zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.
• możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu art. 6 ust.
2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.
• zakres współpracy z innymi gminami.

4.6.6 Kanalizacja
Od 12.12.2017 r. do 01.08.2019 r. obowiązywała taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Szczyrk zatwierdzona uchwała Rady Miejskiej w Szczyrku
Nr XXXIV/196/2016 z dnia 29.11.2016 r.
Od dnia 02.08.2019 r. na terenie Gminy Szczyrk obowiązuje ustalona przez przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne: AQUA S.A. w Bielsku-Białej taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzona decyzją PGW WP – RZGW Kraków z dnia
27.06.2019 r., znak KR.RZT.070.1.16.2019.
Zatwierdzona taryfa obowiązuje na okres 3 lat tj. do dnia 01.08.2022 r.
W dniu 30.12.2019 r. zostało zawarte porozumienie w sprawie współdziałania gmin wchodzących
w skład aglomeracji Bielsko-Biała Komorowice przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji
obszaru i granic aglomeracji Bielsko-Biała Komorowice (Porozumienie Nr ON.II.031.76.2019).
Przedmiotem porozumienia jest współdziałanie gmin (Bielsko-Biała, Bestwina, Buczkowice, Szczyrk,
Wilkowice) przy realizacji zadania wynikającego z art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,
polegającego na aktualizacji obszarów i granic aglomeracji Bielsko-Biała Komorowice oraz
pozostałych zadań i obowiązków związanych z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków
Komunalnych, do wypełniania których gminy tworzące aglomerację są zobowiązane.

4.7 Transport publiczny
Gmina Szczyrk realizuje zadania z zakresu transportu publicznego poprzez członkostwo w Beskidzkim
Związku Powiatowo-Gminnym z siedzibą w Bielsku Białej.
Transport publiczny funkcjonuje na zasadzie regularnej komunikacji autobusowej zabezpieczając
w pełni potrzeby mieszkańców Szczyrku w dojeździe do placówek oświatowych, medycznych,
kulturalnych, handlowych, instytucji publicznych oraz zakładów pracy zlokalizowanych na terenie
powiatu bielskiego.
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Komunikowanie się z pozostałą częścią kraju odbywa się transportem łączonym tj. autobus + kolej lub
samolot.
W okresie szkolnym gmina na terenie miasta zabezpiecza darmowy transport uczniów do szkół
i z powrotem.
W okresie zimowego sezonu turystycznego na terenie gminy organizowana jest dodatkowa
komunikacja skibusowa.
Przygotowano dokumentację, złożono wniosek do Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w sprawie
dofinansowania realizacji projektu budowy Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego
zlokalizowanego w Szczyrku Skalitem.
Poszerzono funkcję terenu Centrum Rekreacyjno-Sportowego ul. Sosnowa o tor rowerowy typu pump
track.
Trwają prace przygotowawcze / dokumentacja projektowa, uzgodnienia itp./ dotyczące połączenia
Bielska Białej ze Szczyrkiem ścieżką rowerową typu enduro trial.

5

Rejestr zamówień publicznych - zamówienia powyżej 30.000 euro

5.1 Przetargi nieograniczone:

Lp

Nazwa przetargu

Liczba
ofert

Numer umowy

1

Odbudowa drogi nr
681041S ul. Pasterskiej
w Szczyrku

4

GKUHiR272.1.2019

3

GKUHiR272.2.2019
GKUHiR272.3.2019

2

3

4

5

Zakup energii
elektrycznej – oświetlenie
uliczne, obiekty
komunalne
(w ramach grupy
zakupowej Powiatu
Bielskiego)
Kompleksowa sprzedaż
paliwa gazowego do
obiektów Gminy Szczyrk
i jej jednostek
organizacyjnych
Przebudowa drogi
gminnej ul.
Poziomkowej
w miejscowości Szczyrk
Odbiór odpadów
komunalnych od
właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i
mieszanych położonych
na terenie gminy Szczyrk
i ich transport do RIPOK
– Zakład Gospodarki
Odpadami S.A. w

2

GKUHiR 272.4.2019

3

GKUHiR272.5.2019

1

GKUHiR272.6.2019
(umowa zawarta do
30.04.2020r.)

Nazwa wybranego
oferenta
SKAL-BRUK
Adamczyk Marek
ul. Różana 25
34-300 Żywiec
PGE Obrót S.A.
ul. 8-go Marca 6
35-959 Rzeszów

Fortum Marketing
and Sales Polska
S.A.
ul. Heweliusza 9
80-890 Gdańsk
SKAL-BRUK
Adamczyk Marek
ul. Różana 25
34-300 Żywiec

Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o.
ul. Graniczna 1
43-370 Szczyrk

Cena ofertowa
brutto

344 589,37 zł

164 916,64 zł
31 364,29 zł

309 844,70 zł

298 890,00 zł

211 515,30 zł
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Bielsku-Białej przy
ul. Krakowskiej 315d.
IN-HOUSE

6

Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi

6.1 Miasta partnerskie
Almese (Włochy), Jaszkiser (Węgry), Zetel (Niemcy), Mikołajki , Łeba, Uniejów.
Podstawowymi formami współpracy z miastami partnerskimi są: wymiana doświadczeń na poziomie
władz miasta, organizowanie wspólnych inicjatyw na poziomie społecznym, pełniejsze wykorzystanie
walorów turystycznych i zasobów naturalnych oraz wspieranie rozwoju usług turystycznych, rozwój
bezpośredniej współpracy pomiędzy instytucjami kulturalnymi, oświatowymi, organizacja wspólnych
przedsięwzięć kulturalnych, przeglądów, festiwali, konkursów, organizacja wystaw prac twórców
amatorów i profesjonalistów, wymiana zespołów ludowych, kapel, orkiestr dętych,, promocja folkloru,
sztuki ludowej, organizacja wyjazdów, wycieczek celem bliższego poznania przez mieszkańców
kultury, tradycji przodków, zwyczajów obrzędowych oraz dorobku materialnego, wymiana młodzieży
szkolnej, inicjowanie współpracy klubów sportowych.
W 2019 roku delegacje Miasta Szczyrk uczestniczyły w spotkaniach na zaproszenie władz Mikołajek,
ZETTEL
W sierpniu gościliśmy delegacje ZETTEL, wrzesień 2019 otwarcie Magical Dreams.
Miasta partnerskie Szczyrk – Uniejów – Łeba – Mikołajki biorą udział we wspólnym projekcie „Morze,
Góry i Mazury”.

6.2 Inne formy współdziałania
•

Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” - w 2014 r. gmina Szczyrk została członkiem
Lokalnej Grupy Działania (LGD) „Cieszyńska Kraina. LGD zrzesza zainteresowanych
mieszkańców, podmioty, instytucje społeczne oraz gospodarcze zainteresowane działaniem na
rzecz rozwoju „Cieszyńskiej Krainy”. Członkostwo w LGD zwiększa możliwości sięgania po
środki zewnętrzne przez mieszkańców śląska cieszyńskiego LGD „Cieszyńska Kraina”.
• RIT SPd – od 15 marca 2015 r. gmina Szczyrk jest członkiem porozumienia o współpracy
w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego (RIT SPd)
Województwa Śląskiego w ramach RPO WSL 2014-2020. Rolę Lidera pełni Miasto BielskoBiała. Porozumienia określa zasady współpracy stron porozumienia w zakresie programowania,
wdrażania, koordynowania, finasowania, monitorowania i rozliczania RIT SPd w ramach RPO
WSL 2014-2020.
• Od września 2019 r. gmina Szczyrk jest członkiem Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu
Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA z siedzibą w BielskuBiałej, zrzeszającego jednostki samorządu terytorialnego z całego subregionu (41gmin) w celu
wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych, w tym w ramach Regionalnych Inwestycji
Terytorialnych w latach 2021-2027.
Powołane w subregionie południowym województwa śląskiego stowarzyszenie oprócz kontynuacji
Regionalnych Inwestycji Terytorialnych ma za zadanie realizować szereg innych zadań związanych
z finansowaniem wspólnych przedsięwzięć samorządów, z wykorzystaniem środków zewnętrznych.
Przede wszystkim jednak stowarzyszenie ma reprezentować interesy subregionu oraz poszczególnych
gmin i powiatów – członków stowarzyszenia, w stosunku do organów administracji rządowej
i samorządu województwa, a także innych podmiotów publicznych, gospodarczych i społecznych.
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Zadaniem stowarzyszenia jest także wspieranie samorządności lokalnej i rozwijanie współpracy,
wymiany informacji z innymi samorządami lokalnymi, samorządem wojewódzkim oraz
parlamentarzystami. Szczegółowy zakres zadań wskazany został w projekcie statutu Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego z siedzibą w Bielsku-Białej.

7

Część analityczna – efekty działań prowadzonych w 2019

7.1 Bezpieczeństwo
Burmistrz Miasta zobowiązany jest do prowadzenia działań w kierunku przygotowania Gminy na
wypadek zagrożeń. Działania te prowadzone a w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa mieszkaniom
w czasie pokoju jak i w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny.
Podstawowymi działaniami na wypadek zagrożeń w czasie pokoju są:
• wyposażenie ,utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży
Pożarnej,
• wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego
• organizacja systemów informowania, ostrzegania i alarmowania ludności (syrena, strona
internetowa, tablice ogłoszeń)
• opracowanie planu zarządzania kryzysowego oraz planu ochrony przed powodzią
• powołanie Gminnego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego
• monitorowanie zagrożeń, wymiana informacji z centrami zarzadzania kryzysowego starosty,
wojewody oraz gmin ościennych.
Podstawowymi zadaniami na wypadek zagrożeń czasu wojny są:
• opracowanie planu operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach zewnętrznego
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
• organizacja systemu stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa
• opracowanie planu organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych
• tworzenie formacji obrony cywilnej
• opracowanie dokumentacji planowych działań zapewnienia funkcjonowania urządzeń
zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych
• opracowanie planu ewakuacji (przyjęcia ludności).
W dniach 11-13 czerwca 2020 roku przeprowadzono ćwiczenia obronne pk. „Zgrywanie i doskonalenie
współpracy obsad głównych stanowisk kierowania organów administracji publicznej w województwie
śląskim w kierowaniu realizacją wybranych zadań operacyjnych z obszaru funkcjonowania systemu
kierowania bezpieczeństwem narodowym” w ramach ćwiczeń uruchomiono Akcją Kurierską oraz Stały
Dyżur Burmistrza Miasta.
Ochotnicza Straż Pożarna Szczyrk liczy 31 członków grupy operacyjnej oraz 17 druhów Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej.
W ramach poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz turystów dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Szczyrku zakupiono umundurowanie (6 kpl) oraz sprzęt ratowniczo-gaśniczy.
Wydatki z budżetu gminy na ochronę przeciwpożarową w 2019 roku wynosiły 236 223,00 zł
Na terenie Miasta Szczyrk odnotowano 128 zdarzeń do których wyjeżdżała jednostka Ochotniczej
Straży Pożarnej (13-pożary, 94-miejscowe zagrożenia, 21-alarmy fałszywe). W roku 2019 nasza
Jednostka odnotowała 133 wyjazdy.
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Pomocy finansowej udzielono również Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem
na zakup na zakup nieoznakowanego samochodu służbowego (Ford Ranger 2.0) w kwocie 25.000 zł
oraz 3500 zł ubezpieczenie AC dla Komisariatu Policji w Szczyrku.

7.2 Obsługa urzędu
W dnia od 20 do 30 września 2019 roku zgodnie z Zarządzeniem Nr 94/2019 Burmistrza Miasta Szczyrk
przeprowadzono wybory do Zarządów Osiedli w Szczyrku.
Do tut. urzędu w 2019 roku wpłynęło:
• 18 wniosków o udostepnienie informacji publicznej
• 2 petycje
• 14 372 listy zwykłe i polecone
• 12 wniosków komisji Rady Miejskiej w Szczyrku
• wydano 449 dowodów osobistych

7.3 Inne
7.3.1 W zakresie funduszy UE i dotacji:
1. W czerwcu 2019 r. Gmina Szczyrk otrzymała dofinasowanie zadań ze środków Ministerstwa
Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) na realizację dwóch
zadań:
- „Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Myśliwskiej w Szczyrku” , kwota zadania
105 000,00 zł (w tym dofinansowanie z MSiT dla zadania w kwocie 49 950,00 zł) – wariant
rozszerzony tj. siłownia zewnętrzna wraz ze sprawnościowym placem zabaw.
- „Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Szkolnej 9 w Szczyrku" , wartość zadania
53 000,00 zł (w tym dofinansowanie z MSiT dla zadania w kwocie 24 950,00 zł) - wariant
podstawowy tj. siłownia zewnętrzna
Zadania będą realizowane w roku 2020.
2. W lipcu 2019 r. gmina otrzymała dofinasowanie na realizację zadania „Przebudowa drogi
gminnej – ul. Poziomkowej w miejscowości Szczyrk” w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych. Zadanie będzie realizowane w 2020 roku.
3. W lipcu 2019 r. z uwagi na trudna sytuację budżetową gmina rozwiązała umowę
o dofinasowanie projektu „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku”
w ramach RPO WSL 2014-2020, rezygnując tym samym z dofinansowania tj. 999 846,49 zł.
4. W sierpniu 2019 r. zostało w całości rozliczone zadanie Termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej w Szczyrku zrealizowane w ramach RPO WSL na lata 20142020. Wartość całkowita zadania : 3 373 899,86 zł brutto. Dofinansowanie z EFRR (UE):
1 861 517,03 zł
5. W 2019 r. wniosek o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja obiektu publicznego
Sokolnia w Szczyrku” ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020 nie przeszedł
ostatecznie pozytywnej oceny formalnej z uwagi na niespełnienie kryterium dot. wskaźnika
projektu w zakresie zmniejszenia rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach
publicznych.

7.3.2 W zakresie ochrony środowiska i odpadów:
Edukacja ekologiczna 2019
24 sierpnia 2019 r. na terenie Amfiteatru Skalite po raz drugi odbyła się akcja „Drzewko za surowce”.
W ramach akcji rozdano ponad pół tysiąca sadzonek. Zebrano łącznie blisko tonę surowców wtórnych,
w tym: 115 kg szkła, 40 kg puszek aluminiowych, 230 kg butelek PET oraz 560 kg makulatury.
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Oprócz sadzonek, na uczestników happeningu czekały ciekawe stoiska edukacyjne:
• „Zero waste – sposób na życie bez śmieci – zrób to sam!” gdzie doświadczony wytwórca mydeł
ekologicznych przekazywał uczestnikom warsztatu wiedzę na temat możliwości tworzenia
domowych środków do pielęgnacji ciała. Z przygotowanych produktów uczestnicy własnoręcznie
wykonali musujące kule do kąpieli. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza
dzieci. Efekty ich pracy można obejrzeć w galerii poniżej.
• „Segregujesz zyskujesz” czyli przestrzenne puzzle, nawiązujące tematycznie do
wykorzystywania surowców wtórnych i prawidłowego zagospodarowania odpadów.
• „Makulatura – hurra”! czyli przestrzenna krzyżówka, dzięki której uczestnicy odświeżyli sobie
wiedzę o tym jaką rolę spełniają drzewa i dlaczego warto je chronić, a także o tym, jak ważna jest
prawidłowa segregacja odpadów – tutaj o istocie segregacji makulatury.
• “Nie bądź jednorazowy” - wystawa składająca się z 12 plansz przedstawiających możliwości
pozytywnych, prostych działań dla Ziemi. Zadaniem wystawy było podkreślenie, że wytwarzanie
produktów bez których nie możemy się dzisiaj obejść, wiąże się z wydobyciem i przerobieniem
ogromnych ilości surowców, produkując przy tym wielką ilość odpadów. Jednak poprzez
racjonalne i świadome podejście do tego problemu jesteśmy w stanie to zmienić poprzez
stosowanie trzech prostych zasad: unikania produkcji odpadów (reduce), wielokrotnego
wykorzystanie produktów (reuse) oraz ponownego przetwarzanie odpadów i odzysku surowców
wtórnych (recycle).
Ideą akcji było zwiększanie świadomości dotyczącej korzyści płynących z segregacji surowców
wtórnych.

7.4 Oświata
7.4.1 Stan organizacji i baza lokalowa placówek oświatowych:
W 2019 r. Gmina Szczyrk była organem prowadzącym dla trzech placówek oświatowych:
1. Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczyrku
2. Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczyrku
3. Przedszkola Publicznego w Szczyrku
7.4.1.1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W SZCZYRKU
BAZA PLACÓWKI
Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczyrku, przy ul. Szkolna 9 położony jest na działce o całkowitej
powierzchni gruntowej 10.220 m2 w tym: powierzchnia terenów zielonych – 7.428 m2 , powierzchnia placów
zabaw – 385 m2 , powierzchnia parkingu – 850 m2, , pozostałe tereny- 1 557 m2. Teren wokół szkoły zawiera
boisko, bieżnie, plac zabaw, plac apelowy/taras, parking
POMIESZCZENIA
Szkoła posiada pomieszczenia do prowadzenia zajęć dydaktycznych, zajęć dodatkowych (biblioteka,
świetlica), zajęć sportowych (sala gimnastyczna, salka do gimnastyki korekcyjnej) oraz pracownie
przedmiotowe, pomieszczenia higieny szkolnej, stołówki, szatni, pomieszczenia administracyjne: gabinet
Dyrektora wraz z sekretariatem, gabinet Zastępcy Dyrektora, księgowość, gabinet pedagoga szkolnego,
pokój nauczycielski, pokój trenerów (W-F), pomieszczenia sprzątających, konserwatora, a także
pomieszczenia pozostałe: kotłownia, boksy do przechowywania sprzętu narciarskiego, magazyn sprzętu
narciarskiego UKS 1
NAUCZYCIELE - struktura zatrudnionych nauczycieli:
W Szkole Podstawowej nr 1 w Szczyrku wg SIO stanu na dzień 30.09.2019 r. zatrudnionych było
31 nauczycieli w tym 27 nauczycieli na pełny etat, 4 nauczycieli na części etatu, w tym 21 nauczycieli
dyplomowanych, 4 mianowanych, 4 kontraktowych, 2 stażystów.
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LICZBA UCZNIÓW I ODDZIAŁÓW
Wg SIO stanu na dzień 30.09.2019 r. liczba uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 w Szczyrku wyniosła 202
uczniów i 12 oddziałów.
7.4.1.2 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W SZCZYRKU
BAZA PLACÓWKI
Budynek szkoły Podstawowej nr 2 w Szczyrku usytuowany jest przy głównej ulicy w Szczyrku –
Myśliwskiej 154, na działce o całkowitej powierzchni gruntowej 0,1744 ha, w tym: powierzchnia placu
apelowego – 644 m2 , powierzchnia placu zabaw -225 m2. Teren wokół szkoły zawiera: plac zabaw, plac
apelowy. Boisko szkolne znajduje się około 150 m od szkoły.
POMIESZCZENIA
Szkoła posiada pomieszczenia do prowadzenia zajęć dydaktycznych, zajęć dodatkowych (biblioteka,
świetlica), zajęć sportowych (sala gimnastyczna, salka do gimnastyki korekcyjnej) oraz pracownie
przedmiotowe, pomieszczenia higieny szkolnej, stołówki, szatni i administracji, gabinet Dyrektora wraz
z sekretariatem, gabinet pedagoga szkolnego, pokój nauczycielski, pomieszczenia sprzątających,
konserwatora, a także pomieszczenia pozostałe (kotłownia).
NAUCZYCIELE - struktura zatrudnionych nauczycieli:
W Szkole Podstawowej nr 2 w Szczyrku wg SIO stanu na dzień 30.09.2019 r. zatrudnionych było
27 nauczycieli w tym 19 nauczycieli na pełny etat, 8 nauczycieli na części etatu, w tym 22 nauczycieli
dyplomowanych, 2 mianowanych, 2 kontraktowych, 1 stażysta.
LICZBA UCZNIÓW I ODDZIAŁÓW
Wg SIO stanu na dzień 30.09.2019 r. liczba uczniów w Szkole Podstawowej nr 2 w Szczyrku wyniosła 155
uczniów i 10 oddziałów.
7.4.1.3 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W SZCZYRKU
W 2019 r. funkcjonowało jedno 7 - oddziałowe Przedszkole Publiczne w Szczyrku zlokalizowane w budynku
przy ul. Górskiej 104, w tym dwa oddziały zlokalizowane w budynkach szkół SP nr 1 i SP nr 2 w Szczyrku.
BAZA PLACÓWKI
Przedszkole znajduje się w samodzielnym budynku, przeznaczonym wyłącznie na jego potrzeby. Posiada
ogród przedszkolny, boisko ze sztuczną nawierzchnią, własną kuchnię i magazyn.
NAUCZYCIELE - struktura zatrudnionych nauczycieli:
W Przedszkolu Publicznym w Szczyrku wg SIO stanu na dzień 30.09.2019 r. zatrudnionych było
22 nauczycieli w tym 15 nauczycieli na pełny etat, 7 nauczycieli na części etatu, w tym 14 nauczycieli
dyplomowanych, 2 mianowanych, 3 kontraktowych, 3 stażystów.
LICZBA DZIECI I ODDZIAŁÓW
Wg SIO stanu na dzień 30.09.2019 r. liczba dzieci w Przedszkolu Publicznym w Szczyrku wyniosła 149
dzieci i 7 oddziałów.

7.4.2 Dotacje celowe oraz pozyskane dodatkowe środki finansowe na zadania w zakresie
oświaty
L
p.
1.
2.
3.

Nazwa zadania
Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały
edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkoły podstawowej w 2019r.
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie
wychowania przedszkolnego
Dotacja celowa na dofinasowanie świadczeń pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art.90c i art.90e ustawy
o systemie oświaty

kwota

29.694,81
171.166,00
24.112,02

29

4.

Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Bezpieczeństwo rowerzystów w
ruchu drogowym na terenie Miasta Szczyrk”
RAZEM:

45.602,00
270.574,83

7.4.3 Wykonanie budżetu oświaty
Wysokość subwencji oświatowej a wykonanie budżetów szkół
Lp.

nazwa

wykonanie
budżetów szkół

1

Szkoły
podstawowe

5.746.292,29

w tym kwota
subwencji
oświatowej

% subwencji
oświatowej

3.166.060

55

środki własne
%
Gminy Szczyrk środków
(szkoły)
własnych
2.580.232,29

45
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7.5 Współpraca Miasta Szczyrk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego za 2019 r.
7.5.1 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2019 r.
nazwa zadania

termin
realizacji
zadania

Koszt całego
zadania
(zgodnie z
umową)

STOWARZYSZENIE SPORTOWOREKREACYJNE, LUDOWE ZESPOŁY
1/I/2019
SPORTOWE "SOKÓŁ" 43-370
SZCZYRK, UL. WYPOCZYNKOWA 9B

MIĘDZYNARODOWE
ZAWODY Z OKAZJI DNIA
DZIECKA W SKOKACH
NARCIARSKICH NA
IGIELICIE

2.05.201930.06.2019

7 440 zł

2 620 zł SOKSiT.526.1.2019 1.02.2019

STOWARZYSZENIE SPORTOWOREKREACYJNE, LUDOWE ZESPOŁY
2/I/2019
SPORTOWE "SOKÓŁ" 43-370
SZCZYRK, UL. WYPOCZYNKOWA 9B

XI MIĘDZYNARODOWY
MEMORIAŁ
OLIMPIJCZYKÓW W
SOKACH NA IGIELICIE

2.07.201927.08.2019

9 290 zł

3 450 zł SOKSiT.526.2.2019 1.02.2019

STOWARZYSZENIE SPORTOWOREKREACYJNE, LUDOWE ZESPOŁY
3/I/2019
SPORTOWE "SOKÓŁ" 43-370
SZCZYRK, UL. WYPOCZYNKOWA 9B

SZKOLENIE DZIECI I
MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ
SPORTOWO W
NARCIARSTWIE
KLASYCZNYM

01.02.201930.11.2019.

7 940 zł

5 500 zł SOKSiT.526.3.2019 1.02.2019

SZCZYRKOWSKI ZWIĄZEK
4/I/2019 STOWARZYSZEŃ SPORTOWYCH, 43370 SZCZYRK, UL. SZKOLNA 9

SZKOLENIE DZIECI I
MŁODZIEŻY W ZAKRESIE
PIŁKI SIATKOWEJ, JAZDY
NA NARTACH, PŁYWANIA

01.02.201930.11.2019.

30 080 zł

24 000 zł SOKSiT.526.4.2019 1.02.2019

Razem:

54 750 zł

35 570 zł

lp.
numer
wniosku

realizator

kwota
dotacji

numer zawartej
umowy
SOKSiT.526.
.2019

data
zawartej
umowy
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7.5.2 Przyznane dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Szczyrk w zakresie krajoznawstwa i turystyki w 2019 r.
termin
realizacji
zadania

Koszt całego
zadania
(zgodnie z
umową)

kwota
dotacji

POLSKIE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNOWYTYCZANIE,
KRAJOZNAWCZE,
ZNAKOWANIE I
ODDZIAŁ PTTK
1/II/2019
UTRZYMYWANIE
PODBESKIDZIE W
GÓRSKICH SZLAKÓW
BIELSKU-BIAŁEJ, 43-300
TURYSTYCZNYCH
BIELSKO-BIAŁA, UL.
WZGÓRZE 9

6.05.201921.08.2019

6 630 zł

4 550 zł

SOKSiT.526.5.2019 1.02.2019

TOWARZYSTWO
KONKURS "SZCZYRK
MIŁOŚNIKÓW SZCZYRKU,
2/II/2019
LATEM WITA
43-370 SZCZYRK, UL.
KWIATEM"
BESKIDZKA 4

06.05.201930.09.2019

4 434,60 zł

2 700 zł

SOKSiT.526.6.2019 1.02.2019

GRUPA REGIONALNA
GÓRSKIEGO
OCHOTNICZEGO
3/II/2019
POGOTOWANIA
RATUNKOWEGO GRUPA
BESKIDZKA, 43-370
SZCZYRK, UL. DĘBOWA 2

01.02.201930.11.2019

12 600 zł

Razem:

23 664,6 zł

lp.
numer
wniosku

realizator

nazwa zadania

ZAPEWNIENIE
BEZPIECZEŃSTWA
OSOBOM
PRZEBYWAJĄCYM W
GÓRACH

numer zawartej
umowy
SOKSiT.526.
.2019

data
zawartej
umowy

10 000 zł SOKSiT.526.7.2019 1.02.2019

17 250 zł
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7.5.3 Przyznane dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Szczyrk w zakresie ochrony i promocji zdrowia
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2019 r.
lp.
numer
wniosku

I/2/2019

realizator

nazwa zadania

termin
realizacji
zadania

Kwota
całkowita
zadania
(zgodnie
z umową)

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo –
Szczyrkowski Związek
rekreacyjnych propagujących zdrowe spędzanie
01.02.2019r. - 37 000,00
Stowarzyszeń Sportowych, 43czasu wolnego wraz z realizacja programu
30.11.2019r.
zł
370 Szczyrk, ul. Szkolna 9.
profilaktyczno- wychowawczego ( pływanie, jazda
na nartach, siatkówka).

Kwota
dotacji

numer
zawartej
umowy
GKAL.526.
.2019

data
zawartej
umowy

29 000 zł

GKAL
526.1.2019

01.02.2018r.

Stowarzyszenie SportowoRekreacyjne Ludowe Zespoły
I/1/2019
Sportowe "SOKÓŁ", 43-370
Szczyrk, ul. Wypoczynkowa 9b

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo –
rekreacyjnych propagujących zdrowe spędzanie
czasu wolnego wraz z realizacja programu
profilaktyczno- wychowawczego ( narty).

01.02.2019r. 30.11.2019r.

7 590,00
zł

5 000 zł

GKAL
526.2.2019

01.02.2019r.

Stowarzyszenie SportowoIII/1/201 Rekreacyjne Ludowe Zespoły
9
Sportowe "SOKÓŁ", 43-370
Szczyrk, ul. Wypoczynkowa 9b

Organizacja letniego wypoczynku połączonego z
profilaktyką i psychoedukacją ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci
i młodzieży ze
środowisk zagrożonych patologią – Obóz
sportowo -szkoleniowy w Wegierskiej Górce

01.07.2019r. 30.00.2019r.

5 910,00
zł

3 500 zł

GKAL
526.3.2019

19.06.2019r.

Organizacja letniego wypoczynku połączonego z
profilaktyką i psychoedukacją ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży ze środowisk
zagrożonych patologią – Obóz profilaktycznosportowy w Zetel

21.06.2019r. - 38 580,00
31.08.2019r.
zł

16 000 zł

GKAL
526.4.2019

19.06.2019r.

Organizacja imprezy bezalkoholowej promującej
trzeźwość - ,,Jakubowe Święto”

20.06.2019r. 30 000 zł
31.08.2019r.

24 000 zł

GKAL
526.5.2019

19.06.2019r.

III/2/201
9

Uczniowski Klub Sportowy
COS "OLIMP" ul. Szkolna 9,
43-370 Szczyrk

Parafia Rzymskokatolicka
IV/1/201
p.w.św.Jakuba Ap.ul. Lipowa 4
9
B

Razem:

119 080 zł 77 500 zł
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8

Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Szczyrku

Rok 2019 obejmował prace dwóch kadencji.
Lp.

Numer
uchwały

1

III/17/2019

2

III/18/2019

3

III/19/2019

4

III/20/2019

5

III/21/2019

6

III/22/2019

7

III/23/2019

8

III/24/2019

9

III/25/2019

10

IV/26/2019

11

IV/27/2019

12

IV/28/2019

13

V/29/2019

14

V/30/2019

15

V/31/2019

W sprawie
zmiany Uchwały Nr XXXVI/211/2017 Rady Miejskiej w
Szczyrku z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie
miejscowej zmienionej uchwałami
udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla
Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka
Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z
Miastem Bielsko-Biała dotyczącego współfinansowania
Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Chrześcijańskiej
Wspólnoty Ewangelicznej
zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody
w granicach administracyjnych Gminy Szczyrk
wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy
dzierżawy części nieruchomości położonej w Szczyrku w rejonie
ul. Uzdrowiskowej oznaczonej jako działka 4214/2
wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy
dzierżawy części nieruchomości położonej w Szczyrku w rejonie
ul. Górskiej oznaczonej jako działka 3549/6
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
nieruchomości położonej w Szczyrku przy ul. Zdrowia 1
oznaczonej jako działka 2716/15 wraz z znajdującym się na niej
budynkiem w części obejmującej lokal nr 2
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Szczyrk
obejmującego tereny stoków COS-u OPO Szczyrk w rejonie
Góry Skrzyczne
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk (części
tekstowej w zakresie ustaleń dotyczących wysokości zabudowy)
zmiany Uchwały Nr XXXVI/211/2017 Rady Miejskiej w
Szczyrku z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie
miejscowej zmienionej uchwałami
wprowadzenia dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie
Miasta Szczyrk
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przy ul.
Salmopolskiej i ul. Widokowej
zmiany Uchwały Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia
19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2019-2022
dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2019 ro
zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Realizacja

wykonano

wykonano
kwota
wykonano
kwota
wykonano
wykonano

wykonano

wykonano

w trakcie
realizacji
w trakcie
realizacji

wykonano

wykonano
wykonano
wykonano
wykonano
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Lp.

Numer
uchwały

16

V/32/2019

17

V/33/2019

18

V/34/2019

19

VI/35/2019

20

VI/36/2019

21

VI/37/2019

22

VI/38/2019

23

VI/39/2019

24

VI/40/2019

25

VI/41/2019

26

VI/42/2019

27

VI/43/2019

28

VI/44/2019

29

VI/45/2019

obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym

30

VI/46/2019

wyrażenia zgody na zawarcie w trybie przetargowym umowy
dzierżawy części nieruchomości położonej w Szczyrku przy ul.
Beskidzkiej oznaczonej jako działka 1872

nie wykonano brak ofert

31

VI/47/2019

wyrażenia zgody na zawarcie w trybie przetargowym umowy
dzierżawy nieruchomości położonej w Szczyrku w rejonie placu
św. Jakuba na okres powyżej 3 lat

wykonano

32

VI/48/2019

wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym
nieruchomości położonej w Szczyrku przy ul. Południowej

33

VII/49/2019

zmiany Uchwały Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia
19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2019 – 2022

wykonano

34

VII/50/2019

dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2019 r.

wykonano

W sprawie
uchwalenia „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy
Szczyrk”
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Szczyrk na
2019 rok
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Szczyrk
zmiany Uchwały Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia
19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2019 – 2022
dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2019 r.
Zmiany Uchwały Nr XXXVI/211/2017 Rady Miejskiej w
Szczyrku z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie
miejscowej zmienionej uchwałami
uchwalenia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy
Szczyrk na lata 2017-2019 z uwzględnieniem perspektywy na
lata 2020-2022
wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości położonej w Szczyrku w rejonie ul. Krokusów
wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym
nieruchomości położonej w Szczyrku w rejonie ul. Szkolnej
wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym
nieruchomości położonej w Szczyrku w rejonie ul. Beskidzkiej.
wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym
nieruchomości położonej w Szczyrku w rejonie ul. Ogrodowej
wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości położonej w Szczyrku w rejonie ul. Willowej
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w
Szczyrku w rejonie ul. Willowej

Realizacja
wykonano

wykonano

wykonano

wykonano
wykonano
wykonano

wykonano
wykonano
nie wykonano
nie wykonano
nie wykonano
wykonano
wykonano
w trakcie
realizacji

nie wykonano
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Lp.

35

36

37

38

39

40

41

42

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Numer
uchwały

W sprawie

Realizacja

przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z
przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego terenowego o
wykonano
VII/51/2019
podwyższonych parametrach technicznych dla Komisariatu
kwota 25000zł.
Policji w Szczyrku
zmiany Uchwały Nr XXXVI/211/2017 Rady Miejskiej w
Szczyrku z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia
VII/52/2019
wykonano
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie
miejscowej zmienionej uchwałami
ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
VII/53/2019 prowadzonych przez Gminę Szczyrk oraz określenia granic ich
wykonano
obwodów od dnia 1 września 2019 r.
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
VII/54/2019 nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi
wykonano
dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
VII/55/2019 regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
wykonano
terenie miasta Szczyrk
przyjęcia regulaminu udzielenia dotacji z przeznaczeniem na
zadania polegające na zastąpieniu istniejących, nieekologicznych
źródeł ciepła, nowymi niskoemisyjnymi urządzeniami
VII/56/2019 zasilanymi węglem i gazem ziemnym w budynkach
wykonano
mieszkalnych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji
dla Gminy Szczyrk na lata 2017-2019 z uwzględnieniem
perspektywy na lata 2020-2022
ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
VII/57/2019 komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o
wykonano
określonej pojemności
zmiany uchwały nr XXXV/206/2016 Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie określenia rodzaju
VII/58/2019 dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów
wykonano
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa w trybie
VII/59/2019
wykonano
komunalizacji nieruchomości oznaczonej jako działka 8211/5
VIII/60/2019 udzielenia Burmistrzowi Miasta Szczyrk wotum zaufania
wykonano
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
VIII/61/2019 sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Szczyrk za rok
wykonano
2018
VIII/62/2019 udzielenia Burmistrzowi Miasta Szczyrk absolutorium
wykonano
zmiany Uchwały Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia
VIII/63/2019 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2019 – 2022
VIII/64/2019 dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2019 r.
przyznania w roku 2019 dotacji z budżetu Miasta Szczyrk na
VIII/65/2019 prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na II półrocze
VIII/66/2019
2019 roku
VIII/67/2019 ustalenia terminarza prac Rady Miejskiej (na II półrocze 2019 r.)
VIII/68/2019 przeprowadzenia wyborów Zarządów Osiedli

wykonano
wykonano
wykonano
wykonano
wykonano
wykonano
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uchwały

53

VIII/69/2019

54

IX/70/2019

55

IX/71/2019

56

IX/72/2019

57

X/73/2019

58

X/74/2019

59

X/75/2019

60

X/76/2019

61

X/77/2019

62

X/78/2019

63

X/79/2019

64

XI/80/2019

65

XI/81/2019

66

XI/82/2019

67

XI/83/2019

68

XI/84/2019

obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym

w trakcie
realizacji

XI/85/2019

o zmianie uchwały Nr XLVI/300/2017 Rady Miejskiej w
Szczyrku z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi

skarga do WSA

69

W sprawie
ustalenia wysokości diet przysługujących za udział w pracach
Rady Miejskiej oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
przyjęcia aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Szczyrk”
dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2019 rok
zmiany uchwały Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia
19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2019-2022
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w
opłacie miejscowej
zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w gminnych
szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Szczyrk
powołania i przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
Subregionu Południowego Województwa Śląskiego Aglomeracja
Beskidzka z siedzibą w Bielsku-Białej, zrzeszającego jednostki
samorządu terytorialnego z całego subregionu w celu wspólnej
realizacji zadań inwestycyjnych, w tym w ramach Regionalnych
Inwestycji Terytorialnych w latach 2021-2027
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie miasta Szczyrk
Zmiany uchwały Nr VII/56/2019 Rady Miejskiej w Szczyrku z
dnia 28 maja 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania dotacji z
przeznaczeniem na zadania polegające na zastąpieniu
istniejących nieekologicznych źródeł ciepła, nowymi,
niskoemisyjnymi urządzeniami zasilanymi węglem i gazem
ziemnym w budynkach mieszkalnych – w ramach „Programu
Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk na lata 20172019 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2020-2022
Obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym
(na działce nr 3961 wzdłuż granicy działki 3959/1)
Obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym
(na działce nr 3961 wzdłuż granicy działki 3960/2)
zmiany Uchwały Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia
19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2019 – 2022
dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2019 r.
przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji
w Katowicach
zmiany uchwały Nr VIII/69/2019 Rady Miejskiej w Szczyrku w
sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących za udział w
pracach Rady Miejskiej oraz zwrotu kosztów podróży
służbowych

Realizacja
wykonano
wykonano
wykonano
wykonano
wykonano
wykonano

wykonano

wykonano

wykonano

w trakcie
realizacji
uchylono
wykonano
wykonano
wykonano
kwota 3500zł
wykonano
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W sprawie

Realizacja

oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
70
71
72
73
74

75

76

77

78

79

80
81

82

zmiany Uchwały Nr X/73/2019 Rady Miejskiej w Szczyrku z
dnia 24.09.2019r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej
określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na
XII/87/2019
2020 rok
określenia wysokości stawek podatku od środków
XII/88/2019
transportowych na 2020 rok
XII/89/2019 opłaty miejscowej na 2020 rok
wprowadzenia opłaty targowej, określenia jej wysokości, zasad
XII/90/2019 poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i jego
wynagrodzenia
zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin
wchodzących w skład aglomeracji Bielsko-Biała Komorowice
XII/91/2019
przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i
granic aglomeracji Bielsko-Biała Komorowice
przyjęcia regulaminu udzielenia dotacji z przeznaczeniem na
zadania polegające na zastąpieniu istniejących, nieekologicznych
źródeł ciepła, nowymi niskoemisyjnymi urządzeniami
XII/92/2019 zasilanymi węglem i gazem ziemnym w budynkach
mieszkalnych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji
dla Gminy Szczyrk na lata 2017-2019 z uwzględnieniem
perspektywy na lata 2020-2022.
zmiany uchwały Nr XVII/73/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z
dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i
XII/93/2019 zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie
tych odpadów
zmiany uchwały Nr XXXV/206/2016 Rady Miejskiej w
Szczyrku z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie określenia rodzaju
XII/94/2019 dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek
XII/95/2019
letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno–wypoczynkowe
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad
XII/96/2019
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
przystąpienia Gminy Szczyrk do realizacji Programu
XII/97/2019 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent
osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020.
zmiany Uchwały Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia
XIII/98/2019 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2019 – 2022
XII/86/2019

XIII/99/2019 dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2019 r.
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk
84 XIII/100/2019
na lata 2020-2023
85 XIII/101/2019 Uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2020
83

wykonano
wykonano
wykonano
wykonano
wykonano

wykonano

wykonano

wykonano w
części dot.
godzin pracy
PSZOK

uchylono

wykonano
w trakcie
realizacji
w trakcie
realizacji
wykonano
wykonano
wykonano
wykonano
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86 XIII/102/2019

87 XIII/103/2019

88 XIII/104/2019
89 XIII/105/2019
90 XIII/106/2019
91 XIII/107/2019
92 XIII/108/2019
93 XIII/109/2019

W sprawie
zmiany Uchwały Nr X/73/2019 Rady Miejskiej w Szczyrku z
dnia 24.09.2019 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej zmienionej
uchwałą Nr XII/86/2019 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26
listopada 2019 r.
Zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Szczyrk na rok 2020
wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy
dzierżawy nieruchomości położonej w Szczyrku w rejonie ul.
Uzdrowiskowej oznaczonej jako działka 4214/2.
określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szczyrk na
rok szkolny
uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie
Szczyrk na lata 2020-2022
wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody
Śląskiego Nr NPII.4131.818.2019 z dnia 05 grudnia 2019 r
Ustalenia terminarza prac Rady Miejskiej (na I półrocze 2020
roku)
Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2020 r.

zmiany uchwały nr XII/88/2019 Rady Miejskiej w Szczyrku z
94 XIII/110/2019 dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych na 2020 rok.

9

Realizacja

wykonano

w trakcie
realizacji
w trakcie
realizacji
wykonano
w trakcie
realizacji
wykonano
wykonano
wykonano
wykonano

Załączniki

9.1 Raport Miejskiego Ośrodka Kultury Promocji i Informacji
9.2 Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
9.3 Raport Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
9.4 Sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta – Zarządzenie Nr 16/2020 Burmistrza
Miasta w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Szczyrk za 2019 r. – załącznik do Zarządzenia zamieszczono w BIP

39

